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              WIEK XVII - BAROK  
            KARTKA Z HISTORII POLSKI 
 
 
WIEK XVII na tronie zasiadają królowie elekcyjni, wybierani przez 
szlachtę podczas wolnej elekcji. 
● Król Zygmunt August nie zostawił po sobie potomka, po jego śmierci 

szlachta wybrała na króla Henryka Walezego, który pochodził z 
Francji 

● Następnym królem elekcyjnym był Stefan Batory. Był on bardzo 
mądrym i dbającym o państwo władcą. Za jego panowania 
przeprowadzono wiele reform ( wojsko, prawa, założono uniwersytet)  

● Wiek XVII to okres bardzo burzliwy w dziejach Polski, liczne wojny ze 
Szwecją, Rosją i Turcją oraz powstań kozackich 

● W pierwszej połowie XVII wieku Polska zajmowała powierzchnię 990 
tysięcy kilometrów kwadratowych, od Morza Bałtyckiego aż po Morze 
Czarne, na terenach żyło około 9 mln mieszkańców. Obecnie na tym 
terytorium znajdują się ziemie 12 państw: Polska, Czechy, Słowacja, 
Węgry, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, 
Rosja 
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● WOJNY ZE SZWECJĄ, główna przyczyną była walka o dostęp 
do Morza Bałtyckiego i chęć odzyskania tronu szwedzkiego 
przez polskich królów z dynastii Wazów.  

● W 1655 roku rozpoczęła się kilkuletnia wojna zwana potopem 
szwedzkim, armia szwedzka opanowała cały kraj, rozpoczęła 
się okupacja, król Jan Kazimierz schronił się na Śląsku. Szwedzi 
rabowali i niszczyli miasta. 

● Szwedzi zaatakowali klasztor na Jasnej Górze, nie udało im się 
zdobyć Jasnej Góry dzięki walecznymu przywódcy księdzu 
Kordeckiemu. 

● Polacy zaczęli działać, nastąpiło ogólnonarodowe powstanie, 
za broń chwycili wszyscy - szlachta, mieszczanie, chłopi. W 
walkach wsławił się hetman Stefan Czarniecki. 

● Wysiłek całego narodu przyniósł zwycięstwo, do kraju wrócił 
król i we Lwowie złożył śluby, w których pod opiekę Matki 
Boskiej oddał cały kraj 

● Po pięciu latach okupacji, w 1660 roku, Szwedzi wycofali się z 
Rzeczpospolitej. Podpisano pokój, który zakończył wojny 
polsko-szwedzkie. 

● WOJNY Z ROSJĄ - na początku XVII wieku doszło do kilku 
interwencji zbrojnych bo polscy magnaci chcieli na tronie 
carski Polaka. Po latach walk, car Rosji Wasyl złożył królowi 
polskiemu hołd, był to hołd ruski, ale Polacy zostali wypędzeni 
z Kremla. 

● POWSTANIE CHMIELNICKIEGO - na terenach Ukrainy w 1648 
roku rozpoczęło się największe powstanie kozackie przeciwko 
Rzeczpospolitej. W 1654 roku Kozacy oddali się pod opiekę Rosji 
co doprowadziło do kolejnej wojny polsko-rosyjskiej, w wyniku 
której Polska straciła dużą część Ukrainy. 

● WOJNY Z TURCJĄ - W XVII wieku Polska była największym 
państwem chrześcijańskim w Europie. Ze względu na swoje 
położenie chroniła Europę przed najazdami tureckimi i była 
nazywana przedmurzem chrześcijaństwa. W II połowie XVII 
wieku imperium tureckie zaczęło zagrażać innym państwom 
europejskim, potężna armia turecka wkroczyła na ziemie 
Rzeczypospolitej. W 1683 roku potężne siły tureckie 
zaatakowały Wiedeń, król Jan III Sobieski z 25 - tysięczną armią, 
wyruszył pod Wiedeń. Wojska tureckie zostały rozbite, a stolica 
Austrii uratowana. 
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● Zwycięstwo pod Wiedniem jest jedną z ważniejszych bitew w 
dziejach, osłabiła potęgę Turcji i uratowała Europę przed 
zalewem Islamu 

● Ogromną rolę odegrała polska Husaria 
 
 
               Najważniejsze wydarzenia 
 
1596 - przeniesienie stolicy państwa z Krakowa do Warszawy - 
Zygmunt III Waza 
1605 - bitwa pod Kircholmem, hetman Jan Chodkiewicz, 
zwycięstwo na Szwedami 
1610 - bitwa pod Kłuszynem, hetman Stanisława Żółkiewski, 
zwycięstwo nad Rosją 
1611 - hołd ruski, król Zygmunt III Waza 
1620 - bitwa pod Cecorą, hetman Stanisław Żółkiewski, klęska 
wojsk polskich 
1621 - bitwa pod Chocimiem, hetman Jan Chodkiewicz 
1648 - wybuch powstania Chmielnickiego na Ukrainie, klęska 
wojsk polskich, podział Ukrainy 
1655-1600 - potop szwedzki, obrona Jasnej Góry,  
1672 - upadek Kamieńca Podolskiego 
1673 - zwycięstwo pod Chocimiem, hetman jan Sobieski, 
pogrom wojsk tureckich, sława Sobieskiego i zostanie królem 
elekcyjnym 
1683 odsiecz wiedeńska, Jan III Sobieski, największa bitwa XVII 
wieku, atak husarii, złamanie potęgi Turcji i powstrzymanie 
Islamu 
 
 
 



4 

         SKUTKI WOJEN W XVII WIEKU

 
 
 
Sprawdź, czy rozumiesz 
 

1. W XVII wieku Rzeczpospolita prowadziła wojny z  
a) Rosja , Turcja i Austria 
b) Turcja, Rosja, Szwecja 
c) Rosja, Szwecja, Austria 

 
      2. Główna przyczyną wojen ze Szwecją było 

a)   Zdobycie panowania nad Morzem Bałtyckim 
b) Zdobycie tronu polskiego 
c) Niepłacenie cła 

 
      3. Polacy pokonali Szwedów w 1605 roku w bitwie pod 

a) Pod Kircholmem 
b) Pod Kłuszynem 
c) Pod Cecorą 

 
      4. W bitwie pod Kłuszynem w 1610 roku 

a) Polacy pokonały armię rosyjską 
b) Rosja pokonała Polskę 
c) Polacy poddali się Szwedom 

 
 
 
 
      5. Wojnę w latach 1655-1600 nazywa się 
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a) Potopem rosyjskim 
b) Potopem szwedzkim 
c) Potopem tureckim 

 
      6. Momentem przełomowym w wojnie ze Szwedami było 
               a) zajęcie przez Szwedów Wielkopolski 
               b) ucieczka Jana Kazimierza na Śląsk 
               c) obrona Jasnej Góry w Częstochowie 
 
 
      7. Zwycięstwo jana III Sobieskiego pod Wiedniem miało miejsce w roku 

a) 1621 
b) 1672 
c) 1683   

 
 
      8. Wojny prowadzone przez Rzeczpospolitą w XVII wieku 

a)  Wzmocniły kraj politycznie i gospodarczo 
b) Wpłynęły na rozwój handlu i rzemiosła 
c) Osłabiły kraj politycznie i gospodarczo 

 
      9. Husaria to 

a) Artyleria 
b) Wojsko 
c) Ciężkozbrojna jazda 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. Przeczytaj notatkę Kartka z historii , wyszukaj wyrazy związane z wojną, 
następnie uzupełnij tabelkę 
 



6 

 
 
rzeczownik Przymiotnik z 

rzeczownikiem ( jaki?) 
czasownik 

atak Odważny atak atakować/bronić się 

klęska  Poddać się 

  walczyć 

 Ogromne straty  

  okupować 

   
 


